
PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 74 Granskningsrapport avseende investeringar
Diarienummer: RJL 2017/3574

Beslut 
Regionstyrelsen  

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
regionrevisionen med justering i enlighet med Carina 
Ödebrinks förslag i regionstyrelsens arbetsutskott.

2. Anmäler svar till regionrevisionen till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
investeringsprocessen. I granskningen lyfter revisionen fram de 
förändringar av processen som redan genomförts och kommer att 
genomföras inom ramen för redan pågående utvecklingsarbete. 
Utöver det lyfter revisionen fram några områden som bör ses över 
i det fortsatta arbetet med investeringsprocessen.

Beslutsunderlag 
 Protokoll från arbetsutskottet 2018-03-13
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
 Missiv och revisionsrapport från regionrevisionen daterat 

2017-12-12

Beslutet skickas till 
Regionfullmäktige 

Vid protokollet

Siw Kullberg

Justeras

Malin Wengholm Bertil Nilsson      



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsen §§ 57-83
Tid: 2018-03-27, kl 09:00-14:45

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 56-79
Tid: 2018-03-13, kl 09:00-16:20

Plats: Regionens hus, sal A 

§ 62 Granskningsrapport avseende investeringar
Diarienummer: RJL 2017/3574

Beslut 
Regionstyrelsen föreslås

1. Godkänna föreliggande tjänsteskrivelse som svar till 
regionrevisionen med justering i enlighet med Carina 
Ödebrinks förslag.

2. Anmäla svar till regionrevisionen till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av 
investeringsprocessen. I granskningen lyfter revisionen fram de 
förändringar av processen som redan genomförts och kommer att 
genomföras inom ramen för redan pågående utvecklingsarbete. 
Utöver det lyfter revisionen fram några områden som bör ses över 
i det fortsatta arbetet med investeringsprocessen.

Yrkanden/förslag till beslut på sammanträde
Carina Ödebrink föreslår att: Första meningen i svar på 
revisionernas rekommendationer stryks och tillägg görs …efter 
samlade inför beslutet samt att nämndernas roll har förtydligats.
Arbetsutskottet bifaller förslaget.

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
 Missiv och revisionsrapport från regionrevisionen daterat 

2017-12-12

Beslutet skickas till 
Regionstyrelsen 

Vid protokollet 

Lena Strand                         Siw Kullberg
§§ 56-71                              §§ 72-79     



PROTOKOLL
UTDRAG

Regionstyrelsens arbetsutskott §§ 56-79
Tid: 2018-03-13, kl 09:00-16:20

Justeras 

Malin Wengholm
Ordförande 

Ord  

Rätt utdraget,
Intygar

Lena Strand



TJÄNSTESKRIVELSE 1(2)

2018-02-28 RJL 2017/3574

Regionstyrelsen

Svar på granskningsrapport avseende 
investeringar
Förslag till beslut
Regionstyrelsen 

1. Godkänner föreliggande tjänsteskrivelse som svar till regionrevisionen
2. Anmäler svar till regionrevisionen till regionfullmäktige

Sammanfattning
Regionrevisionen har genomfört en granskning av investeringsprocessen. I 
granskningen lyfter revisionen fram de förändringar av processen som redan 
genomförts och kommer att genomföras inom ramen för redan pågående 
utvecklingsarbete. Utöver det lyfter revisionen fram några områden som bör ses 
över i det fortsatta arbetet med investeringsprocessen.

Information i ärendet
Granskningen har genomförts samtidigt som ett utvecklingsarbete pågått inom 
Region Jönköpings län vad gäller investeringsprocessen. Regionstyrelsen delar 
revisionens uppfattning att de förändringar som genomförts och kommer att 
genomföras som resultat av utvecklingsarbetet kommer att förstärka och förbättra 
investeringsprocessen. Utöver det lyfter revisionen ytterligare områden som kan 
ses över och utvecklas.

Svar på revisorernas rekommendationer
I enlighet med den utredning som RJL själva genomfört tydliggöra nämndernas 
roll i investeringsprocessen, formalisera rutinerna för hur avvikelser mot budget 
ska hanteras och införa en samordnad investeringsprocess.
Nämndernas roll har förtydligats genom att alltid ges möjlighet att yttra sig före 
styrelsens beslut. När det gäller uppföljningen av investeringar pågår arbete med 
att formalisera och standardisera rutinerna, upprätta mallar för återrapportering till 
beslutande organ. I och med det nya arbetssättet från och med 2018 säkerställs att 
investeringsprocessen är samordnad det vill säga att alla effekter finns samlade 
inför beslutet.

Minska de manuella rutinerna vid uppföljning av projekt
Projekt pågår inom området uppföljning och prognos av investeringar. 
Regionfastigheter prioriteras eftersom där är störst investeringsvolymer. 
Utvecklingen avser såväl systemlösning som rutiner.



TJÄNSTESKRIVELSE 2(2)

RJL 2017/3574

Utveckla rutiner för komponentavskrivning för att kunna utvärdera och vid behov 
förändra avskrivningstider.
Avskrivningstider prövas löpande och vid behov görs justering men med 
restriktivitet för att hålla kontinuitet i redovisningen. Systematiken i detta kan 
utvecklas ytterligare. En arbetsgrupp med sakkunniga arbetar med dessa frågor i 
syfte att systematisera och skapa samsyn i organisationen kring avskrivningstider 
och nedskrivningsbehov.

Bedöma om det finns behov av att systematiskt följa upp äldre preliminärbokade 
anläggningstillgångar i anläggningsregistret, samt bedöma nedskrivningsbehov 
av tillgångar.
Äldre preliminärbokade anläggningstillgångar förekommer framför allt inom 
fastighetsområdet där projekt löper över flera år. Vår bedömning är att tillräckliga 
kontroller av dessa sker. 
Rekommendationen avseende bedömning av nedskrivningsbehov är även kopplat 
till revisorernas rekommendation ovan om prövning av avskrivningstider. 

Utreda om det finns anledning att dela upp andra tillgångar än byggnader i 
komponenter för att bättre spegla tillgångens livslängd.
I samband med att inventarier och utrustning aktiveras, framför allt vad gäller 
teknisk utrusning, förs ett resonemang om det finns skäl att dela upp investeringen 
i olika komponenter utifrån att livslängden för olika delar skiljer sig åt. Någon 
utredning kommer därför inte att initieras.

Se över hur egen tid ska redovisas i investeringsprojekten för att säkerställa att 
all egen tid hanteras på samma sätt oavsett i vilken verksamhet investeringen 
genomförs.
Regionledningskontoret kommer att initiera en utredning av frågan. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteskrivelse daterad 2018-02-28
 Missiv och revisionsrapport från regionrevisionen daterat 2017-12-12

Beslut skickas till
Regionfullmäktige
Regionrevisionen

REGIONLEDNINGSKONTORET

Agneta Jansmyr
Regiondirektör

Jane Ydman 
Ekonomidirektör




















































